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 ًضعيت طرحيا در اين جلسو

 dataبا ػُٕاٌ طراحی،سازياَذْی،کُترل ٔ يذیریت ساياَّ ثبت جايغ اطالػات ) ۶۱۹۴۹-۴۱۲-۱۰-۶۹طرح تحقيقاتي بّ شًارِ 
Registryاسکهتی در بيٍ کُْٕٕرداٌ حرفّ ای ػضٕ فذراسيٌٕ کُْٕٕردی جًٕٓری اساليی ایراٌ يجري -( يربٕط بّ آسيبٓای ػظالَی

 ٕرا و ت /د شذ يظٕب ش 01-96در رَک  ۰ٔ رتبّ  ۰۰0۱۱۱۱۱۱آقاي / خاَى ْانّ دادگستر با بٕدجّ 
۰ 
   

ٔ داکسی سایکهيٍ خٕراکی در Long-pulsed 1064 nm Nd:YAG Laserبا ػُٕاٌ يقایسّ  ۶۱۵۹۰-۴۱۲-۱۰-۶۹طرح تحقيقاتي بّ شًارِ 
 01-96در رَک  ۴ٔ رتبّ  ۰0۱۱۱۱۱۱۱درياٌ آکُّ انتٓابی در یک يطانؼّ يذاخهّ ای دٔسٕکٕر يجري آقاي / خاَى آزادِ گٕدرزی با بٕدجّ 

 يظٕب شٕرا و ت /د شذ 
۴ 
   

با ػُٕاٌ بررسی ارتباط اختالالت ریتى سيرکادیٍ با ػًهکرد اجرایی ٔ تٕجّ اَتخابی در  ۶۱۱۴0-۴۱۲-۱۰-۶۹طرح تحقيقاتي بّ شًارِ 
در رَک  ۶ٔ رتبّ  ۶0۶۱۱۱۱۱يجري آقاي / خاَى ييرفرْاد قهؼّ بُذي با بٕدجّ  ۰۶۶1داَشجٕیاٌ رشتّ پسشکی داَشگاِ ایراٌ در سال 

 يظٕب شٕرا و ت /د شذ  96-01
۶ 
   

در ًََّٕ ْای سرطاٌ پستاٌ قبم ٔ بؼذ از  ISL1با ػُٕاٌ بررسی يتيالسيٌٕ پرٔيٕتر ژٌ  ۴۶0۹۴-۴۱۲-۱۰-۶۹طرح تحقيقاتي بّ شًارِ 
ٔ  ۰0۹۱1۹7۱۱با بٕدجّ تٕيٕری آزاد يٕجٕد در ًََّٕ خٌٕ فرد بيًار. يجري آقاي / خاَى َاْيذ َفيسی  DNAػًم جراحی با استفادِ از 

 يظٕب شٕرا و ت /د شذ  01-96در رَک  ۱0رتبّ 
۲ 
   

در بيًارستاٌ رسٕل اکرو )ص( يجري آقاي  Bبا ػُٕاٌ ارزیابی انگٕی يظرف آيفٕتریسيٍ  ۴۶۹۶۶-۴۱۲-۱۰-۶۹طرح تحقيقاتي بّ شًارِ 
 يظٕب شٕرا و ت /د شذ  01-96در رَک  7ٔ رتبّ  11۱۱۱۱۱/ خاَى سًيّ َظيری پٕر با بٕدجّ 

۵ 
   

با ػُٕاٌ يقایسّ اثر يتفٕرييٍ ٔ پيٕگهيتازٌٔ بر فاکتٕرْای خطرقهبی ٔػرٔقی در بيًاراٌ  ۴۶۶0۶-۴۱۲-۱۰-۶۹طرح تحقيقاتي بّ شًارِ 
شٕرا و يظٕب  01-96در رَک  ۹ٔ رتبّ  00۶۱۱۱۱۱يبتال بّ سُذرو تخًذاٌ پهی کيستيک يجري آقاي / خاَى ػهيرضا ْجرتي با بٕدجّ 

 ت /د شذ 
۹ 
   

با ػُٕاٌ بررسی ارتباط يذاخالت رٔاَپسشکی در بيًاراٌ ایراَی افسردِ کّ برای َخستيٍ  ۴۶۴۵۶-۴۱۲-۱۰-۶۹طرح تحقيقاتي بّ شًارِ 
بار بّ سُذرٔو کرَٔری حاد يبتال شذِ ٔ تحت يذاخهّ کرَٔری از طریق پٕست قرار گرفتّ اَذ با شاخض ْای يرگ َاگٓاَی، بستری 

يظٕب شٕرا و  01-96در رَک  1ٔ رتبّ  00۶۱۱۱۱۱ذد ٔ اَفارکتٕش ييٕکارد يجذد يجري آقاي / خاَى شكٕفّ حاج طادقي با بٕدجّ يج
 ت /د شذ 

۹ 
   

با ػُٕاٌ بررسی شيٕع ٔانگٕی اختالالت خٕاب در زَاٌ حايهّ يراجؼّ کُُذِ بّ بيًارستاٌ  ۴0۹۱۲-۴۱۲-۱۰-۶۹طرح تحقيقاتي بّ شًارِ 
يظٕب  01-96در رَک  0ٔ رتبّ  17۱۱۱۱۱۱يجري آقاي / خاَى ابٕانفضم يٓذي زادِ با بٕدجّ  ۰۶۶1-۰۶۶7رسٕل اکرو در سال ْای 

 شٕرا و ت /د شذ 
0 
   

 
 تٕضيحات

   
 
 


